
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: FEL  

Obor studia: Kybernetika a Robotika  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 2. ročník magisterského studia  

Zahraniční škola 
Země: USA  

Název zahraniční školy: Kansas State University  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy:  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Sara Boro  

E-mail koordinátora zahraniční školy: seboro@ksu.edu  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://www.k-
state.edu/abroad/incoming_students/ 

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2018/2019  

Začátek pobytu: 13.8.2018  

Konec pobytu: 14.12.2018  

Délka pobytu v měsících: 4  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Na webu https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/.  

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na 
web)? 
https://courses.k-state.edu/courses/schedules.html  

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Všechny informace obdržíte od studijní koordinátorky, tam jsou napsané vyžadované 
dokumenty. 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Veškerá dokumentace se vyřizuje přes portál mobility.cvut.cz, nebo přes interní systém KSU 
(Education Abroad). Do KSU systému vám přijdou přihlašovací údaje a můžete začít 
vyplňovat přihlášku. Je třeba nahrát řadu dokumentů. 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
Anglický jazyk. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Bylo třeba se zapsat do následujícího semestru a poté odevzdat vyplněný doklad o uznání 
studia v zahraničí, kde je třeba vypsat veškeré předměty, které plánujete v zahraničí 
studovat. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
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Doklad o uznání studia v zahraničí, doklad o pojištění, potvrzení o zápisu do dalšího 
semestru. 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Ano. Po přijetí na zahraniční univerzitu obdržíte dokument I-20, který vás opravňuje ke 
studiu v USA. Je třeba nejdříve zaplatit tzv. SEVIS poplatek, který činí 80$. Doporučuji si najít 
postup, jak si zařídit vízum, který je na webu americké ambasády v Praze. Bylo třeba vyplnit 
dokument DS-160, poté se registrovat na webu americké ambasády v ČR, sjednat si schůzku 
a zaplatit za ní (min. dalších 200$). Vše je popsáno, proběhlo to bez problémů. Doporučuji si 
sjednat schůzku na ráno, při pozdějších termínech se tvoří fronty. 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
KSU nabízí vlastní zdravotní pojištění, které není moc dobré. Doporučuji se podívat na nějaké 
informační video na Youtube o tom, jak funguje americké zdravotnictví. KSU nabízí možnost 
uznání cestovního pojištění jako náhradu KSU pojištění. Je třeba však splnit několik 
požadavků, které v podstatě žádná česká pojišťovna nemůže splnit. Existuje i varianta od 
společnosti ISOA, ale ta již tyto kritéria také nesplňuje. Je možné, že se podmínky změní, je 
třeba to proto ověřit na webu KSU, případně přímo s KSU koordinátory ohledně pojištění. 
 
Proto je třeba si zařídit i české cestovní pojištění do USA. Jako nejlepší nabídku jsem vybral 
roční cestovní pojištění od České Pojišťovny s variantou půlročního výjezdu. To znamená, že 
do půl roku od začátku doby platnosti je třeba se vrátit do ČR. Tato varianta vyšla na 5128 
Kč. Přikládám tabulku rozsahu pojištění. 

 
Je třeba dát si pozor na to, jaké jsou podmínky českého pojištění. Našel jsem u společnosti 
AXA podmínku, že v místě pobytu nesmí mít pojištěnec místní veřejné zdravotní pojištění. 
Jelikož KSU vyžaduje, abyste měli i KSU pojištění, mohl by to být pak problém. I přesto, že 
jsem se je snažil přesvědčit, že v USA neexistuje veřejné zdravotní pojištění, mi sdělili, že 
léčebné výlohy by nebyly kryty jejich AXA pojištěním, protože KSU pojištění je obdoba 
veřejného zdravotního pojištění. Odpovědnost/zavazadla/úrazové by platit mělo. Doporučuji 
to proto ověřit! 
 
Česká pojišťovna má ve VPP také napsáno, že jejich pojištění neplatí, pokud máte veřejné 
zdravotní, viz AXA. Ověřil jsem však, že pojištění na univerzitě v USA není důvodem k 
neplatnosti jejich cestovního pojištění, jelikož to není veřejné zdravotní pojištění. 
 
UNIQUA/ISIC pojištění je bez problémů. Nezáleží, jestli máte nějaké pojištění od zahraniční 
univerzity. Cena je však vyšší, limity na léčebné výlohy nejsou nejvyšší. 



 
Nakonec tedy bylo třeba si sjednat i KSU zdravotní pojištění za 709$. Bohužel se tomu nedalo 
vyhnout. Zaplatil jsem pomocí služby TransferWise, viz níže ohledně bankovních informací. 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Pokud vyjíždíte na jeden semestr, není potřeba. Raději bych si však ověřil, zda není nutné 
dodat očkovací průkaz. Je možné, že se to bude měnit. Pokud jedete na celý rok, je třeba si 
připravit očkovací průkaz pro místní zdravotní středisko KSU. Budou ho chtít, jinak vám 
nedovolí si zapisovat předměty na letní semestr. 
 

Cesta tam a zpět 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky. 

Letenku jsem vyhledal přes portál www.momondo.cz. Na tomto portálu se mi povedlo najít 

super levnou zpáteční letenku od německé cestovní kanceláře Tripado. Letenku jsem hledal 

a kupoval až měsíc před odletem z Mnichova do Manhattanu. Odlet jsem měl 18.7. a návrat 

18.12. Celková cena byla 16262 Kč. 

Do Mnichova jsem jel Flixbusem z Prahy asi za 350 Kč. Byl to noční spoj, přijel jsem asi ráno 

v 5 do Mnichova a v 10 mi letělo letadlo, takže ideální. 

Doporučuji zakoupit zpáteční letenku, jelikož je levnější než jednosměrná. Případně jí pak 

nemusíte využít, nebo jí lze změnit, tam pak cena může být různá. Začátkem října jsem se 

rozhodl, že bych chtěl ještě využít zimní prázdniny, a proto jsem si přesunul let z 18.12. na 

22.1. za 139$. 

 

Procedura na hranicích – co mít u sebe? 

Musíte mít u sebe celou dobu pas s vízem, I-20. Další dokumenty jsou spíše doporučené a 

můžou je po vás chtít, tak jsem je samozřejmě měl. 

 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Na letišti mě vyzvedla host family (Liz Beikmann). 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Ano, některé předměty neodpovídali popisu na webu, proto jsem si vybral předměty jiné. 
Uznání ve škole proběhlo bez problémů. 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Myslím, že zapsat se do kurzu bylo možné již před Orientation week, což bylo super, protože 
se předměty začaly rychle plnit. Doporučuji se hned zapisovat a hledat předměty! Jinak 
registrace do kurzů probíhá během Orientation week, ale tam je to zaměřené více na 

http://www.momondo.cz/


international students než na exchange students, protože my můžeme mít výjimky 
z návazností. Jelikož byl můj major Computer Science(CIS), obdržel jsem email od 
koordinátora, že nám zpřístupnil zapsání si konkrétních předmětů z CIS. Ostatní předměty 
jsem řešil individuálně. 
 
Předměty lze měnit myslím 14 dní bezplatně. Limit je 15 KSU kreditů. Nad tento limit se platí 
za každý kredit nějaká částka, aspoň stovky USD. 
 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
PSYCH 110 General Psychology – Základy psychologie byly super! Moji paralelku vyučoval 
Mr.Miller. Většinu věci jsem již znal z gymplu, ale bylo fajn si to poslechnout uceleně znovu. 
Během semestru byli 3 testy z témat probíraných na přednáškách, tedy je potřeba chodit na 
přednášky. Pokud dáváte pozor, stačí si jenom projít poznámky a dáte to v pohodě. 
MUSIC 103 Voice class 1 – Pokud máte rádi zpěv, doporučuji! Vyučoval to Mr. Butler. Během 
semestru bylo pár vystoupení před třídou, nejdřív sólo, poté duety. Na konci byl recital, kdy 
jsme mohli zpívat sólo/duet ještě před jinými učiteli. Byla to dobrá změna. 
DANCE 507 K-State African Ensemble – Výborný předmět. Celý semestr jsme nacvičovali 
jedno vystoupení na závěrečný Winter Dance performance. Vyzkoušel jsem něco, co 
rozhodně na ČVUT nezažijete! Opravdu jsem si to užil. 
CIS 551 – Introduction to Computer Security – Parádní předmět! Naučil a vyzkoušel jsem si 
řadu útoků se stack/heap na Linux i Windows. Zároveň jsme probrali základy kryptografie. 
Líbily se mi domácí úlohy, kde jsme se snažili využít zranitelnosti jednotlivých systémů a 
dostat tak kontrolu nad cílovým systémem. Doporučuji! 
CIS 580 – Fundamentals of Game programming – V tomto předmětu jsme programovali hry 
v Javascriptu. Postupovali jsme od základních, jednoduchých klikaček po hry využívající 
základní fyziku. Nepoužíval se žádný game engine. Na konci semestru jsme měli projekt pro 
všechny studenty předmětu, kdy jsme vytvářeli celou hru. 
CIS 530 – Introduction to Artificial Intelligence – Nejhorší předmět! V žádném případě si ho 
nezapisujte! Vyučující, Mr. William Hsu, byl dost zmatený, příliš nedodržoval termíny 
jednotlivých úkolů, projektů, tak jak bylo uvedeno v sylabu. Do konce semestru neopravil 
midterm testy, hrůza děs! 
 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
Ne 
 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole 
a porovnejte s Vaší domácí školou. 
Hodiny jsou pouze jako přednášky. Na všech Computer Science předmětech jsou postupně 
zadávány úkoly. Často tam není pravidelnost, jako 1 úkol na týden, ale je často i jednou za 2 
týdny, dost záleží na probrané látce. 
V každém Computer Science předmětu je projekt, práce probíhá většinou až těsně před 
deadlinem, je těžké někoho donutit pracovat na projektu dříve. 
 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 



Podle mě chybí samotná cvičení, kde by se například začal vypracovávat domácí úkol, nebo 
se procvičila probraná látka. Vyučující postupují pomaleji než u nás, ale pokud chcete, 
odnesete si z předmětů dost. 
 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) 
Některé předměty vyžadují zakoupení knih, ale dají se sehnat online. Je tu samozřejmě 
knihovna, ale osobně jsem nepotřeboval žádnou knihu vypůjčit. 
 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Je tu k dispozici úžasné recreational center, do kterého máte vstup zdarma. Lze si tam 
zapůjčit libovolné sportovní vybavení na nejrůznější sporty a můžete tu hrát klidně celý den. 
Jsou tu i vedené lekce jógy/zumby/pilates a dalších různých aktivit, také zadarmo. 
Samozřejmostí je posilovna. 
Mají tu (prý velmi pěknou) knihovnu, která však byla dost poničena požárem těsně před 
začátkem našeho školního roku, takže se opravuje celý rok a není možné se dovnitř podívat. 
Také zde funguje KSU policie a řada dalších služeb. Já jsem například využíval dostupných 
zkušeben, kde jsem hrál na piano. 
Jinak na kampusu najdete vše, co u nás až na pořádnou hospodu a pivo. To na kampusu 
opravdu není a chybí tu. 
 
 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? 
V budově engineeringu je asi 30 počítačů k dispozici pro práci a také můžete tisknout až 150 
stran papíru týdně zadarmo. Všechny místnosti v engineeringu mají alespoň pár počítačů, ale 
já jsem stejně používal všude vlastní notebook. 
Všichni exchange studenti jsme dostali nabito 20$ na tisk na ostatních tiskárnách po 
kampusu. 
 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Je tu řada organizací, které pořádají akce pro všechny studenty, jako konverzační aktivity, 
výlety, herní večery atd. Osobně jsem se účastnil Swing klubu. Pokud máte rádi tanec, bylo to 
super! Dále jsem byl na Conversational Café schůzkách, kde se debatuje na určité téma každý 
týden. Potkáte tam fajn lidi, pořádají také během semestru další akce, výlety. Organizace HIS 
také pořádá akce pro studenty, různé večeře, koncerty a výlety. Víceméně každý sport tu má 
vlastní klub, ke kterému se můžete přidat. 
International student center pořádá také různé přednášky, nebo aktivity pro studenty. 
 
Je opravdu z čeho vybírat. Začátkem semestru je veletrh jednotlivých klubů a můžete zjistit, 
co vše tu je a co se dá dělat. 

 
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Ano byl, v podstatě v rámci projektu a prezentací. Poté samozřejmě v rámci jednotlivých 
klubů, ale záleží, jak moc se chcete začlenit.  



Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Bydlel jsem na Hybrid Jardine apartments.  
 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Vše bylo kryté výměnnou, za ubytování jsem tedy neplatil. 
 

Popište ubytování a vysvětlete, proč jste zvolil/a právě tento druh ubytování (uveďte 
vybavenost kolejí/bytu; připojení na internet; co si přivézt; možnost ubytování na kolejích 
večer nebo o víkendu) 
Mohli jsme si vybrat mezi kolejemi a víceméně bytem. Volba byla jasná. Apartment má plně 
vybavenou kuchyň. Talíře, příbory, misky, sklenice dostanete od Host family. Máte k dispozici 
vlastní umyvadlo a společnou vanu/sprchu pro dva. Máte pro sebe vlastní pokoj s postelí, 
skříní, stolem a židlí. Od Host family jsem dostal ručníky a povlečení, takže jsem nemusel nic 
dokupovat. 
 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Jakmile dostanete WID mailem, je možné získat eID, a poté si můžete začít hledat ubytování. 
Není nač čekat! Míst v Jardine moc není a je nejlepší to zařídit ihned. Myslím, že jsem to 
stihnul ještě v dubnu. 
 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
V rámci dohody máte 150 vstupů do menz, pokud bydlíte na Jardine. Pokud bydlíte na koleji, 
jsou tam jiné meal plans. Jídla bohatě stačí na celý semestr, víceméně na oběd i na večeři.  
Menzy jsou tu dvě: Kramer a Derby. Kramer je nově opravený a vypadá opravdu skvěle! Je tu 
několik kategorií (wok, deli, classic, burgers, pizza, texmex…), takže je z čeho vybírat. Také je 
tu salátový bar, různé dezerty atd. Nabídka v rámci jednoho stanoviště se moc nemění, ale 
vzhledem k široké nabídce je to super. Jakmile jednou do jídelny vejdete, můžete jíst a zůstat 
tam až do zavíračky! Kramer je blíž engineeringu, takže pravděpodobně budete chodit víc 
tam. Také mají super brunch v neděli!! 
 
Derby je starší budova, ale mají lepší classic a burger. Chodil jsem tam méně, Kramer mi 
přišel lepší. 
 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Kansas je obecně celkem levný, nakupoval jsem hlavně ve Walmartu, ten je nejlevnější. 
Nepotřeboval jsem nakupovat tak často, jelikož jsem jedl většinou v Krameru. Víceméně jsem 
jídlo jenom ohříval, nic jsem si nevařil, nebylo potřeba. 

 
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Po Manhattanu jezdí tzv. ATA bus. Během školního roku 2018/2019 byly zadarmo. Dá se 
s nimi dojet prakticky kamkoli po Manhattanu. Využíval jsem je hlavně když pršelo, nebo byla 
dost zima. Při dešti zůstává voda absolutně všude na ulici, takže máte hned promočené boty. 
 



Od host family jsem dostal kolo po předchozím studentovi, což bylo super! Pokud nebyl sníh, 
využíval jsem ho prakticky denně. Pokud se vám povede dostat starší, rozbité kolo, během 
září/října opravují kola zdarma každý pátek u Jardine office kolem 6 hodiny večer. 
 
Vzhledem ke zprávám od předchozích studentů jsem se rozhodl koupit si auto. Vybíral jsem 
mezi dvěma obchodníky: Manhattan Motors a Fritzson Auto Sales. Na jejich webové stránky 
se mi pořádně nedařilo dostat z ČR, ale na fb mají svoje stránky, kde je k dispozici stejná 
nabídka aut. Vše jsem řešil se svojí host family. Po osobní návštěvě obou prodejen jsem si 
nakonec koupil jsem Chevrolet Cobalt LT 2010 za 3500$ bez daně. 
 
Než auto koupíte, je třeba vyřídit pojištění. Zařídil jsem si pojištění od společnosti 
Progressive. Na půl roku mě stálo přibližně 1700$. Zde jsem přiložil tabulku jednotlivých krytí 
auta. 

 
V USA to funguje s pojištěním jinak než u nás, podobně jako zdravotní pojištění. Pojišťovna 
hradí škody na autě až od určitě částky. Po tu určitou částku to platíte vy. Čím méně chcete 
platit, tím větší pojistné stojí. 
Zároveň mají také konkrétní maximální částky na úhradu škody/zdraví, kterou způsobíte 
dopravní nehodou. Na čím vyšší částku se pojišťujete, tím víc stojí pojistné. 
 
Od prodejce aut dostanete temporary tag, se kterou můžete jezdit až 30 dní, než auto 
zaregistrujete. Na samotnou registraci auta potřebujete vyplněný papír o přepsání vlastnictví 
auta od prodejce auta na vás. S tímto papírem a pojištěním pak dojdete na místní registr 
vozidel, kde zaplatíte další daň podle typu vozidla a dostanete poznávačku(tag). 
 
V USA neexistuje nic jako STK, takže po silnici jezdí i celkem bouraná a často i 
v noci/podvečer nesvítí. 
 
Během semestru jsem měnil brzdy a ještě proběhla výměna oleje. Dodatečné náklady dost 
záleží na stavu auta. Existuje i KSU craiglist(bazar, kde lidé nabízejí zboží k prodeji), kde se dá 
sehnat auto k prodeji, ale doporučoval bych technickou prohlídku před koupí. 
 
Rozhodně auto doporučuju! Těžko se bez něj cestuje. 
 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 



Je třeba si vytisknout formulář I-94, který potom odevzdáte u check-in do KSU. Je možné ho 
zaslat i e-mailem později, ale je to důležité si to zařídit co nejdřív. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 

Ne 
 

Pracoval/a jste během studia? 
Ano. Přihlásil jsem se na výuku českého jazyka pro americké studenty. Tato akce se jmenuje 
Basic Language Training (BLT). Výuka probíhá od začátku září do konce října. Vždy 2 celé 
hodiny týdně po 8 týdnech. Za vyučování dostanete 200$. 
Doporučuji se přihlásit! Byla to opravdu skvělá příležitost šířit českou kulturu a jazyk. 
 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 

Omezení nejsou v podstatě žádná, jenom musíte mít práci do hodin týdně a pouze na 
kampusu. 
 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Dle mého názoru je důležité si sjednat nějaký mobilní tarif. Po kampusu sice najdete Wi-Fi 
víceméně všude, ale v USA funguje hodně služeb hlavně přes telefon. Dle mých zkušeností se 
vyplatí virtuální operátor Mint. Za necelých 50$ jsem měl neomezené volání a smsky + 2 GB 
dat na 3 měsíce. Zároveň po nabití alespoň 5$ je možné volat a psát smsky i do ČR za asi 2 
centy za minutu! Často jsem to využil i v komunikaci s host family, či vyřizováním dalších věcí 
v USA. 
Na cesty se nám osvědčil virtuální operátor StraightTalk. Za 55$ na 30 dní jsme měli 
neomezená data, volání a sms. Data jsme používali víceméně pořád, takže se to vyplatilo. 
Další variantou je VoIP operátor FreedomPop, ale osobní zkušenost s ním nemám, jelikož můj 
telefon nepodporoval frekvence tohoto operátora. 
Klasičtí operátoři jsou celkem drazí, proto je ani nezmiňuji, nestálo to za to. 
 
Jak jsem zmínil ve vybavenosti kampusu, doporučuji navštěvovat recreational centrum! Na 
kampusu je také McCain auditorium, kde se konají často různá vystoupení, koncerty. Jinak jak 
jsem již zmínil, tak je možní se účastnit akcí od různých klubů. 
 
Za celou dobu semestru podnikli 2 víkendové a 1týdenní výlet během Thanksgiving break. 
Jeden víkendový trip byl do Chicaga, druhý trip byl na Mt. Rushmore. 
Týdenní výlet na Thanksgiving jsme jeli přes jihovýchodní USA – St. Louis, NP Mamooth Cave, 
Nashville, NP Great Smoky Mountains, Atlanta, Memphis, NP Hot Springs. 
 
Kromě semestru doporučuji zvážit příjezd či odjezd do/z USA dříve či později a cestovat. 
Nakonec jsem se rozhodl pro obě varianty a udělal jsem dobře! Přiletěl jsem do USA již 16.7. 
a ihned koupil auto a vyrazil na národní parky západního USA před začátkem semestru. Bylo 
to asi na 21 dní. 
 
Na konci semestru (14.12.) jsme se společně s ostatními čechy a slováky sbalili a vyrazili na 
trip přes Atlantu na Floridu a pak jihem USA do Kalifornie a zpět do Kansasu. Bylo to přibližně 
na 1 měsíc. 
 



Rád předám zkušenosti a informace dál! Dejte mi vědět a zajdeme na pivo! 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Využil jsem hlavně podpory od rodičů, bez nich bych auto ani pojištění nezaplatil. Během 
našeho studijního roku jsme také nakonec dostali místo původních 10000 Kč na měsíc 
štědrých 18500 Kč, což dost pomohlo. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
 

a) z toho stravování 
Přibližně 60$. Většinu jídel (obědy a večeře) jsem měl v místní menze. 

b) z toho ubytování 
0$. Ubytování jsme měli plně hrazené výměnným programem. 

c) z toho na cestování a volný čas 
Jedna víkendovka vycházela na jednoho přibližně 400$. Záleží kolik jede lidí, jestli se platí 
vstupy atd. Jinak jsem víceméně utratil zbylé peníze za cestování a volný čas. 
 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
Na běžný pobyt bez velkého cestování a pořizování auta přibližně 80 %. Záleží, jak moc 
cestujete, a chodíte pít. 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Peníze jsme dostali na účet začátkem září. 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české 
platební karty) 
Mám účet v EquaBank, kde jsem si zdarma založil dolarový účet a spároval ho se svojí kartou. 
Každá platba, která bude v dolarech jde pak přes tento účet. Přesto bylo celkem složité 
peníze na účet dostat, proto jsem to nepoužíval na velké částky. Karta mi fungovala na 
většině terminálů, ale stane se, že budete potřebovat hotovost. 
 
Já osobně doporučuji si založit účet v USA i pokud jedete pouze na jeden semestr. Kamarád si 
založil účet u společnosti Commerce Bank, která má studentský účet zdarma, pokud kartu 
používáte (což používáte, kvůli tomu si účet stejně zakládáte ne?). Banka má pobočku přímo 
v budově Student Union na kampusu, takže je to blízko. Hned vám i vydají debetní kartu-VISA 
a můžete účet ihned používat. Doporučuji! 
 
Já jsem si založil účet u bankovní společnosti KSU Credit Union. Tuto banku však nedoporučuji. 
Výběry zdarma mají pouze po Manhattanu (3 bankomaty), za výběry v ostatních 
bankomatech samozřejmě platíte. Mají příšerné internetové bankovnictví. Kde si ani 
nemůžete zobrazit kartu a změnit limity, nebo jí zablokovat. 
 
Společně se založením účtu v USA bych využil službu TransferWise, která umožňuje přeposílat 
peníze z českého/slovenského účtu/karty na americké účty za nejnižší kurzy na trhu. Je to 
ideální pro přeposlání peněz na americký účet, nebo třeba na zaplacení zdravotního 



pojištění, na kterém jsem díky kurzu ušetřil přibližně 500 Kč. Můžete e zaregistrovat přes můj 
zvací link a budete mít první platby do určité částky zdarma: transferwise.com/u/janb560 
 
Další možností je založení účtu u banky Revolut. Tato nová banka nabízí účty v různých 
měnách včetně koruny s velice výhodnými kurzy! Je to dobrá varianta k založení účtu v USA. 
Založení účtu u Revolut je zdarma včetně doručení platební karty. Mají i variantu virtuální 
platební karty. U prémiového účtu lze mít i virtuální kartu, která zanikne s provedenou 
platbou a vytvoří novou, tedy velmi bezpečný způsob platby. Zvací link na založení účtu: 
https://revolut.com/r/janw7mh 

 
Vzhledem k tomu, že jsem ihned po příjezdu do USA, ještě v červenci před začátkem školy, 
potřeboval zaplatit za koupi auta hotovostí (převod ani platbu kartou nebrali), využil jsem 
služby Western Union. Ta umožní přeposlat peníze, v rámci minut, z téměř jakékoliv pobočky 
České pošty v ČR na libovolnou pobočku Western Union v USA. Odesílatel obdrží po 
úspěšném provedení transakce referenční číslo, které předá příjemci a ten jej zadá na 
příslušné pobočce a ta vydá hotovost. Služba má však celkem vysoké poplatky, a proto pokud 
nutně nepotřebujete velké množství hotovosti, peníze vyzvedněte z bankomatu. Místní 
bankomaty mají nízké limity na výběry za den (300-500$), takže vybírat částku v tisících USD 
je celkem nadlouho. 
 
Dost jsem využíval cashbackových portálů, dá se na tom celkem dost ušetřit, tak přikládám 
seznam několika z nich společně s registračním odkazem, za který budete mít nějaký bonus. 
 
Plná peněženka - https://www.plnapenezenka.cz/penize-zpet/174620/ - český cashbackový 
portál. V USA jsem ho používal primárně pro Booking.com. Ale lze to použít i pro nákup 
cestovního pojištění na celý semestr a pak je cashback celkem velký! Můžete si nainstalovat 
rozšíření do chrome, takže vás to na cashback upozorní. 
 
Ebates - https://www.ebates.com/r/JAN10B?eeid=28187 – cashbackový portál na většinu 
webů v USA. Lze tam sehnat i cashback na pronájmy auta, nebo na nákup oblečení. Mají 
k dispozici rozšíření do chromu, tak vás to vždy upozorní na cashback. 
 
Booking - https://www.booking.com/s/34_6/jan80082 - ubytovací portál. Při registraci přes 
tento odkaz dostanete 10% slevu na první ubytování. 
 
Honey - joinhoney.com/ref/z6993o6 – cashhbackový a portál nabízející slevové kódy na 
různé weby. Opět mají rozšíření do chromu, kdy vás to upozorní na možné použití cashbacku, 
nebo použití slevového kódu. 
 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál apod.)? 
Studentská karta je zdarma. 
Zdravotní pojištění jsem zmínil předtím. 
Jinak školní výdaje jsou také zmíněny výše, v podstatě ale nejsou. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

https://revolut.com/r/janw7mh?fbclid=IwAR1MJJN7j5dtzv2eFdGgjMdI1Ti3qLP_SzTXy0Wtgqddcfyrjm7WybfXu5E
https://www.plnapenezenka.cz/penize-zpet/174620/
https://www.ebates.com/r/JAN10B?eeid=28187
https://www.booking.com/s/34_6/jan80082


Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
Získal jsem dohromady 15 KSU kreditů. 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
Předpokládám, že všechny budou. 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány (povinné, povinně volitelné, volitelné)? 

Celé zahraniční studium jsem koncipoval jako zkušenost, proto jsem volil čistě volitelné 
předměty z různých oblastí. 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
Ano. 

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? 
Před podjezdem je třeba vyplnit dokument Studijní plán k finanční dohodě, ve kterém 
vypíšete všechny plánované předměty studia. Uznání probíhá vyplněním dokumentu Doklad 
o uznání studia v zahraničí po návratu z pobytu. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Bylo třeba dodat dokument Transcript of records, který pro KSU odesílá univerzita přímo do 
školy, tedy nemusel jsem žádný dokument odevzdat. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Odborný přínos byl určitě v oblasti computer security. Tento předmět mi tu dal asi nejvíc. 
Dále programování v javascriptu z předmětu fundamentals of game programming.  

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Zahraniční pobyt byl naprosto skvělý! Poznal jsem řadu skvělých lidí a získal přátelé. 
Procestoval jsem velkou část USA a poznal místa, které jsou naprosto unikátní. Doporučuji 
všemi deseti!! 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti uveďte 
konkrétní nedostatky 
Škola poskytla ohledně výměny veškeré potřebné informace. Trochu mi však chyběla 
praktičtější informace, které zprávy studentů z minulých let postrádaly. Snažil jsem se proto 
popsat vše užitečné, na co jsem si vzpomněl a co by někomu mohlo pomoct. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
KSU web pro výměnné studenty poskytnul veškeré základní informace. Jediné, co bych 
vytknul je přehlednost webu pro výběr předmětů. Sylabus je často strohý a neobsahuje 
potřebné informace o náplni jednotlivých hodin, či potřebné literatury. 
 
Jsem moc vděčný za to, že v rámci výměny máme možnost mít host family. Seznámil jsem se 
s úžasnými lidmi, kteří to vše dělají pro nás. Moc rádi se s námi seznámili a pomohli se vším, 
co bylo potřeba. Za to moc děkuji!!! 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Ano, ale už jsem na konci studia, takže stačí. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 



Možnost žít a studovat v zahraničí. Doporučil bych všem studentům jak z bakalářských, tak 
magisterských programů vyjet na jakýkoliv zahraniční pobyt. Je to celoživotní zkušenost. 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Pouze úspěšně zvládnout absolutní chaos v předmětu CIS530/730 Introduction to Artificial 
Intelligence. OPAKUJI, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SI TENTO PŘEDMĚT NEZAPISUJTE! Předmět vedl 
William Hsu. Bylo celkem dost úkolů a jejich vypracování trvalo dlouho. Do konce semestru 
neopravil midterm testy, tedy ani po 2 měsících. Je to ztráta času. 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
Zveřejněné fotky pouze na fb(id: jan.bednar.505) a instagramu(bednar.jan). Případně mně 
můžete kontaktovat na školní email. 

 


